
 

  

کسی  ؛ چه«ننگرهار»در « الرمادی»تکرار 

نقشه و عکس کند؟ +  داعش را مدیریت می  
 

های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه به شهرهایی که فعالیت گروه تروریستی داعش  نزدیکی پایگاه

کند که آیا واشنگتن در صدد مدیریت این گروه  در آنها شدت دارد، سؤاالت زیادی را در اذهان ایجاد می

 تروریستی برآمده است. 

، از آنجایی که شهرهایی که بدست گروه تروریستی داعش خبرگزاری تسنیمای  به گزارش دفتر منطقه

های نیروهای آمریکایی نیز در  گیرد، پایگاه کند و یا فعالیت این گروه در این شهرها شدت می سقوط می

در برخی  رسد که واشنگتن گروه تروریستی داعش نزدیکی همین شهرها قرار دارد، به نظر می

شهرهای استراتژیک در کشورهای منطقه مانند الرمادی در عراق و ننگرهار در والیت ننگرهار 

 کند. افغانستان را مدیریت می

 ظهور داعش

میالدی به وجود آمد. رهبر این گروه تروریستی ابوبکر  2012گروه تروریستی داعش در آوریل 

ف مانند آمریکا، انگلیس، پاکستان، عربستان البغدادی است. جنگجویان داعش از کشورهای مختل

شود.  سعودی، آلمان، فرانسه، ترکیه، اردن، ازبکستان و دیگر کشورهای اروپایی و عربی تشکیل می

میلیارد دالر تخمین  2های غربی سرمایه این گروه تروریستی را حدود  میالدی، رسانه 2014در سال 

 زدند.

جمهور سابق  رئیس« جورج بوش»ر داعش به تصمیم ، ظهو«گلوبال ریسرچ»براساس گزارش 

برای « نتانیاهو»و « شارون»وزیر انگلیس، مبنی بر تن دادن به خواسته  نخست« تونی بلر»آمریکا، و 

 گردد. حمله غیرقانونی آمریکا و انگلیس به عراق برمی

های  ر تروریسترئیس سابق آژانس دفاعی آمریکا در همین باره اذعان کرد که ظهو« مایکل فالین»

 واشنگتن بوده است.« تصمیم آگاهانه»داعش در سوریه براساس 

  

 ظهور داعش در عراق

سال گذشته فعالیت خود را در عراق آغاز کرد.یکی از اهداف مهم  3گروه تروریستی داعش از حدود 

اتی خود های نفت این کشور و متصل نمودن دامنه عملی گروه تروریستی داعش در عراق رسیده به چاه

 از عراق به سوریه بود.

http://www.tasnimnews.com/


ای داشت و سقوط موصل نقطه عطف حضور این گروه  های گسترده داعش در عراق در ابتدا پیشروی

جا ختم نشد و سقوط تکریت و پس از آن  های به همین تروریستی در کشر عراق بود. البته پیشروی

 ق داشت.رمادی نشان از پشتیبانی گسترده از گروه تروریسی داعش در عرا

 

  

 سقوط الرمادی و نقش آمریکا

 در مورد سقوط شهر الرمادی مرکز استان االنبار بزرگترین استان عراق و نقش« هافینگتن پست»

واشنگتن از ورود کاروان آمریکا در این مسئله نوشت که به اذعان مقامات نظامی و اطالعاتی آمریکا، 

 .نیروهای داعش به این شهر آگاه بوده است



 

 اعش درآمدتا مرکز آموزشی الرمادی که تحت کنترل د« لیبرتی»فاصله پایگاه نظامیان آمریکایی 



 

که نیروهای هوایی آمریکایی مستقر هستند، تا مرکز آموزشی الرمادی که « االسد»فاصله فرودگاه 

 تحت کنترل داعش درآمد

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران « قاسم سلیمانی»مسئله با واکنش تند حاج این 

 مواجه شد تا جایی که وی آمریکا را شریک جرم خواند.

  

00:00 

00:00 

  

 ظهور داعش در افغانستان

نظامیان و  پس از پیشروی گسترده اولیه داعش در برخی مناطق در عراق و سوریه، برخی شبه

شان جذاب شده بود، برای  های تروریستی در کشورهای منطقه که حاال منابع مالی داعش برای گروه

 بیعت با داعش اعالم آمادگی کردند.

اطق قبایلی پاکستان مأمن مناسبی برای آن افغانستان هم از ان کشورهایی بود که به دلیل نزدیکی به من

 نظامیانی بود که حاال از طالبان جدا شده و بدون گروهی خاص باقی مانده بودند. دسته از شبه



همین مسأله باعث شد تا از حدود یک سال پیش برخی افراد عمدتا وهابی و سلفی مذهب در خاک 

 افغانستان با گروه تروریستی داعش اعالم بیعت کنند.

دوست که پیش از این به واسطه گرایش به وهابیت از جریان  مال عبدالرئوف خادم و عبدالرحیم مسلم

 طالبان افغانستان اخراج شده بودند اولین افرادی بودند که با ابوبکر بغدادی اعالم بیعت کردند.

رف چه کسانی ای که هنوز مشخص نیست از ط عبدالرئوف خادم در همان ابتدای فعالیت و در اثر حمله

 انجام شده است از پای درآمد.

رسد  دوست اما در عربستان مستقر بود و از جریانات افغانستان کمی دور مانده بود. به نظر می مسلم

افراد نزدیک به وی در ننگرهار فعالیت خود را در قالب گروه تروریستی داعش در والیت ننگرهار 

 اند. افغانستان آغاز کرده

های غربی و  های ظهور گروه تروریستی داعش توسط رسانه ل قبل اولین گزارشاز حدود یک سا

های انگلیسی منتشر شد که چندین حمله در افغانستان را این گروه  وابسته به غرب به ویژه رسانه

 ترویستی برعهده گرفت.

« دخانحافظ سعی»با این حال نکته مهم درباره ظهور گروه تروریستی داعش در افغانستان رهبری 

در مناطق قبایلی پاکستان « هنگو»پاکستانی بر این گروه در افغانستان و پاکستان است. وی اهل منطقه 

جا افراد زیادی را در قالب افراد گروه تروریستی داعش روانه خاک افغانستان کرده است.  بوده و از آن

 باشد. فظ سعدخان نیز میوالیت ننگرهار در جنوب شرق افغانستان محل حضور افراد وابسته به حا

 دالیل ظهور و حضور داعش در والیت ننگرهار افغانستان

شود و این مناطق با  . گروه تروریستی داعش در مناطق قبایلی پاکستان آموزش دیده و تجهیز می1

 والیت ننگرهار افغانستان افغانستان مرز مشترک دارد.

ند که در جنوب افغانستان بوده و با مناطق قبایلی های خوست، پکتیا، پکتیکا، نیمروز و هلم . والیت2

طالبان افغان قرار دارد و به خاطر مبارزه این گروه با   مرز است به شدت تحت کنترل گروه پاکستان هم

 ها بسیار کم است. گروه تروریستی داعش، امکان حضور داعش در این والیت

ها با این  یی در والیت ننگرهار و مبارزه آن. گروه طالبان افغان به واسطه حضور نیروهای آمریکا3

توان این مسئله را یکی  میالدی کاسته است که می 2015ماهه سال  6گروه، از شدت عملیات خود در 

 از عوامل حضور داعش در والیت ننگرهار برشمرد.

 سرکرده گروه تروریستی داعش در افغانستان، اهل منطقه هنگو در مناطق« حافظ سعید خان. »4

باشد و نزدیکترین والیت افغانستان به منطقه تحت نفوذ حافظ سعید خان همین والیت  قبایلی پاکستان می

 ننگرهار است.



 

پایگاه نیروهای « آباد جالل»زادگاه سرکرده داعش در افغانستان تا فرودگاه « هنگو»ه منطقه فاصل

 آمریکایی

 معرفی والیت ننگرهار

های کنر و لغمان، از  والیت ننگرهار در جنوب شرق افغانستان واقع شده است که از شمال با والیت

 مرز است. غرب با کابل و لوگر و از شرق و جنوب با مناطق قبایلی پاکستان هم

هزار نفر نیز در این والیت زندگی  436شهرستان است و حدود یک میلیون و  22این والیت دارای 

 کنند. می

 2/6ها،  درصد پاَشی 3/6ها،  درصد جمعیت والیت ننگرهار را پشتون 91/1ها، حدود  راساس گزارشب

 دهند. درصد را دیگر اقوام افغانستان تشکیل می 2/1ها و حدود  درصد تاجیک 1/6درصد اعراب، 

ی آمریکایی و آباد که پایگاه نظامیان خارجی به ویژه نیروها والیت ننگرهار به دلیل اینکه فرودگاه جالل

ای  کند، از اهمیت ویژه کابل که پایتخت افغانستان را به پیشاور پاکستان متصل می -آباد  جاده جالل

 برخوردار است.

 های داعش در والیت ننگرهار پایگاه

 . شهرستان ُدر بابا1

و « نازیان»، از غرب با شهرستان «مهمندره»و « شینوار»های  شهرستان ُدر بابا از شمال با شهرستان

 مرز است. و از شرق و جنوب نیز با پاکستان هم« آچین»

نفر بوده است  197هزار و  29میالدی، جمعیت این شهرستان حدود  2002براساس گزارشی در سال 

 دهند. شکیل میها ت ها را پشتون درصد آن 100که 



های داعش تبدیل شده است که فاصله این  شهرستان ُدر بابا در حالی به پناهگاهی برای تروریست

کیلومتر است که در صورت  57/1آباد تنها  شهرستان تا پایگاه نیروهای آمریکایی در فرودگاه جالل

 برد. دقیقه زمان می 52عدم ترافیک با وسیله نقلیه حدود 

 

 آباد )پایگاه نیروهای آمریکایی( فاصله شهرستان ُدر بابا تا فرودگاه جالل

 . شهرستان کوت2

، از غرب با «کامه»و « گوشته»های  والیت ننگرهار از شمال با شهرستان« کوت»شهرستان 

« مهمندره»و از شرق نیز با و شینوار « آچین»های  ، از جنوب با شهرستان«رودات»شهرستان 

 همسایه است.

نفر تخمین  423هزار و  205میالدی، جمعیت این شهرستان حدود  2006براساس گزارشی در سال 

 زده شده است.



آباد که پایگاه نیروهای  کیلومتر و تا فرودگاه جالل 4/7آباد حدود  جالل -از شهرستان کوت تا جاده کابل 

 دقیقه زمان نیاز دارد. 27لومتر است که با وسیله نقلیه معمولی حدود کی 33/5آمریکایی است حدود 

 

آباد پایگاه نیروهای  های داعش است با فرودگاه جالل فاصله شهرستان کوت که پناهگاه تروریست

 آمریکایی

 . شهرستان آچین3

، «نازیان»و « باُدر با»، از شرق با «کوت»و « شینوار»های  از شمال با شهرستان« آچین»شهرستان 

 مرز است. هم« رودات»و « ده باال»های  و از غرب با شهرستان« پاکستان»از جنوب با 

 100نفر تخمین زده شده است که  468هزار و  95ها، جمعیت این شهرستان حدود  براساس گزارش

 ها از قوم پشتون هستند. درصد آن

کیلومتر است که  50ار نیروهای آمریکایی حدود آباد محل استقر فاصله شهرستان آچین تا فرودگاه جالل

 دقیقه زمان الزم است. 53با وسیله نقلیه در وضعیت عادی حدود 

 ترین مرکز حضور افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در خاک افغانستان است. آچین اصلی



 

 آباد فاصله شهرستان آچین تا فرودگاه جالل

جمهور آمریکا مبنی بر کند کردن روند خروج نیروهای این کشور از  پس از تصمیم اوباما رئیس

میالدی در  2016نیروی آمریکایی تا پایان سال  5500قرار شد حدود افغانستان، که براساس آن 

 پایگاه نظامیان آمریکایی فعال در افغانستان است. 4آباد یکی از  افغانستان باقی بمانند، فرودگاه جالل

 -ای است که تمام عبور و مرورهای وسایل نقلیه از جاده کابل  آباد نیز به گونه موقعیت فرودگاه جالل

 توان تحت نظر داشت. کند را می آباد که پایتخت افغانستان را به پیشاور متصل می جالل

ها در خصوص توقیف سه کامیون حامل تجهیزات  این در حالی است که چندی قبل برخی گزارش

 نظامی متعلق به گروه تروریستی داعش توسط طالبان افغان در جنوب افغانستان منتشر شد.

« ارغنداب»والیت غزنی به مقصد شهرستان « ناوه»ه این محموله از شهرستان افزایند ک ها می گزارش

 والیت زابل در حرکت بوده است.

-حال در صورتی که این محموله از پاکستان وارد خاک افغانستان شده باشد، مسیر زمینی کابل 

 ترین مسیر حرکت از پاکستان به افغانستان است. آباد ساده جالل



 



 

 حرکت جدید آمریکا و شائبه مدیریت داعش در افغانستان

از چند روز گذشته هواپیماهای نظامی و پهپادهای آمریکایی بر شدت حمالت خود و بمباران مواضع 

 اند. گروه طالبان افغانستان به رهبری مال اختر منصور در والیت ننگرهار افغانستان افزوده

 والیت ننگرهار در جنوب شرقی افغانستان از سال گذشته شاهد حضور افراد گروه تروریستی داعش

اند و یا از افراد عبدالرحیم  بوده است، افرادی که یا به رهبری حافظ سعیدخان پاکستانی به ننگرهار آمده

 دوست هستند. مسلم

های وابسته به گروه تروریستی داعش، طالبان افغانستان به  از زمان اعالم حضور افراد و گروه

افغانستان مخالف بوده و در صورت های مختلف اعالم کردند که با حضور این گروه در خاک  صورت

 ها خواهند پرداخت. روبرو شدن با این افراد به مبارزه با آن

در ابتدا تصور بر این بود که پس از مدتی از شدت تضاد میان طالبان و داعش کاسته شده و این دو 

زار درگیری گروه به یکدیگر ملحق خواهند شد اما پس از چندین هفته از حضور داعش در افغانستان با

 میان این دو گروه داغ شد.



های مختلف والیت فراه را که به تصرف افراد  طالبان افغان در ابتدا به غرب افغانستان آمده و شهرستان

وابسته به داعش درآمده بود پاکسازی کرده و تمام امکاناتی که توسط این گروه ایجاد شده بود را به آتش 

 کشیدند.

تبار  نظامیان ازبک ابل بود تا کانون درگیری میان افراد گروه طالبان و شبهپس از آن نوبت والیت ز

 وابسته به داعش باشد.

افراد مال اختر منصور رهبر طالبان افغانستان به شهرستان خاک افغان والیت جنوبی زابل آمدند و در 

را پاکسازی و تعداد یکی دو هفته توانستند این شهرستان که کانون حضور افراد وابسته به داعش بود 

ها طالبان افغانستان، مسافران شیعه در بند  نظامیان ازبک را اسیر کنند. در همین درگیری زیادی از شبه

نظامیان  نزد افراد داعش را نیز توانستند آزاد کنند البته تعدادی از این مسافران پیش از آزادی توسط شبه

 ای سر بریده شدند. رحمانه ازبک به طرز بی

رسید افراد مال اختر منصور پس از این دو والیت برای مقابله با داعش به سمت والیت  نظر می به

 ها این والیت نیز شاهد درگیری طالبان و داعش باشد. ننگرهار در حرکت بودند تا پس از ماه

مده و در گویند که از هفته گذشته افراد گروه طالبان به والیت ننگرهار آ منابع خبری در افغانستان می

 اند تا از این طریق مبارزه علیه داعش در این والیت را آغاز کنند. شهرستان خوگیانی تجمع کرده

آباد یعنی مرکز والیت ننگرهار پایگاه نظامی  ها در فرودگاه جالل نکته مهم دیگر این است که آمریکایی

ارد اما در طول حضور دارند؛ جایی که در اماکن حضور داعش کمتر از یک ساعت فاصله زمینی د

ها حمله قابل توجه برای حذف داعش از این والیت مهم در  پررنگ داعش در این والیت، آمریکایی

 اند. شرق افغانستان انجام نداده جنوب

اند، این والیت از هفته گذشته شاهد  اکنون که طالبان به ننگرهار آمده و آماده مبارزه با داعش شده

 ها علیه طالبان بوده است. یعملیات گسترده آمریکای

ها اطالعات دقیقی از محل حضور فرماندهان طالبان دارند زیرا در نخستین حمله پهپادی  آمریکایی

توانستند مسئول طالبان در والیت ننگرهار را در شهرستان خوگیانی بکشند بنابراین فرضیه عدم اطالع 

 ی رد است.از محل حضور فرماندهان داعش در والیت ننگرهار به کل

ها اکنون و پس از حضور طالبان رو به افزایش حمالت علیه مواضع این گروه اورده و  اینکه آمریکایی

دهد سوالت زیادی را  های خود ادامه می در مقابل افراد داعش در امنیت کامل در این والیت به فعالیت

 ایجاد کرده است.

 کند؟ باران میآیا آمریکا برای کمک به داعش مواضع طالبان را بم

 آیا آمریکا به مانند عراق و سوریه در پی مدیریت داعش در افغانستان است؟

 دهد. ها را در معرض اتهام قرار می ها سوال دیگر که به شدت نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی و ده

 

 

پی.بی.اس: کودکان افغانستان قربانی جنایات داعش و 
 طالبان



 
جانبه داعش، طالبان و دولت  3شبکه تلویزیونی پی.بی.اس آمریکا با اشاره به احتمال درگیری 

و سال را برای مبارزه آموزش داده تا آنها خود را   سن افغانستان با یکدیگر گفت: داعش، کودکان کم

 فدا کنند.

، شاخه داعش در افغانستان با برافراشتن پرچم سیاه خود در مناطق خبرگزاری فارسبه گزارش 

نظامیان طالبان  ه عنوان تهدیدی جنگی جدید ظهور کرده و با شبهالعبور این کشور ب کوهستانی صعب

 های میدانی رودرو شده است. برای کسب برتری

بر خود گذاشته و برای اعمال خشونت و سرکوبگری « والیت خراسان»این گروه در افغانستان نام  

هایش را در  اش در هفت منطقه متفاوت حضور پیدا کرده و متعهد شده عملیات با هدف تحمیل اراده

 مناطقی که پیش از این طالبان بر آنها سلطه داشت، تشدید کند.

داعش به منظور وارد کردن این منطقه تاریخی )افغانستان، پاکستان و کشورهای همسایه آنها( به 

های بزرگی را برای منطقه در نظر دارد و در آغاز  اعالم کرده که طرح« ابوبکر البغدادی»خالفت 

 را از بین ببرد.« اشرف غنی»خواهد طالبان و دولت  می

آمریکا در گزارشی دیگری با اشاره به حضور داعش در « پی.بی.اس»پایگاه اینترنتی تلویزیون 

ی مرکزی در موسسه صلح آمریکا مدیر برنامه افغانستان و آسیا« اسکات اسمیت»افغانستان نوشت: 

 گوید که داعش در اذهان مردم افغانستان نفوذ کرده است. می

باشد که  وی همچنین بر این باور است که داعش با طالبان ارتباطی ندارد و یک عنصر شورشی می

 در حل جنگ با دولت افغانستان است.

بار از مردم افغانستان درباره داعش در یک نظرسنجی اعالم کرد وقتی برای نخستین « بنیاد آسیا» 

و نیمی از آنها داعش را   دهندگان گفتند که تنها نام این گروه را شنیده سوال شد، سه چهارم پاسخ

 تهدیدی برای کشور خود دانستند.

افغانستان به گوش « هلمند»و « آباد جالل»های  هایی در خصوص نفوذ داعش در والیت گزارش

 ی این گروه بر عراق و سوریه متمرکز شده است.رسد اما به طور کل می
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های  اند اما مشخص نیست آنها ارتباط های داخل افغانستان به داعش اعالم وفاداری کرده برخی جناح

 های فرصت طلبانه خود هستند. عملیاتی با این گروه دارند یا صرفاً به دنبال انگیزه

 افغانستان جانبه داعش، طالبان و دولت 3مردم نگران درگیری 

ترس مردم افغانستان از داعش مبتنی بر ادراکات آنهاست؛ مردم افغانستان نگران این هستند که با 

جانبه بین این گروه، طالبان و دولت آغاز شود که نتیجه  3ورود داعش به کشورشان، یک درگیری 

 آن حمالت انتحاری، محدود شدن آزادی مردم و دیگر حوادث مخرب خواهد بود.

و طالبان هم توانسته بیشتر شهرهای این کشور   وه بر این نیروهای امنیتی افغانستان ضعیف شدهعال

را هر چند به صورت موقت تصرف کرده و این موضوع باعث شده مردم به این « قندوز»از جمله 

 باور برسند که طالبان در فصل جنگی سال جاری دستاوردهایی بیش از دولت داشته است.

نیوز در ادامه این گزارش به استخدام کودکان افغانستانی توسط گروه داعش اشاره کرد و  پی.بی. اس

برای مبارزه آموزش   ساله را 5و سال و حتی  سن نوشت: سرکردگان اصلی داعش کودکانی کم

 بینند تا جانشان را فدای خالفت کنند. می

ى از بین جوانان و نوجوانان بوده بنابر این گزارش، این جنگجویان در حال حاضر مشغول سربازگیر

خواهند قلمرو خود را با تصرف کردن مناطقی که اکنون تحت تسلط گروه طالبان هستند،  و مى

 گسترش دهند.

سال را از مناطق تحت کنترل خود جذب و پس  ١٨شود جنگجویان داعش، کودکان زیر سن  گفته مى

انجام حمالت مسلحانه و انتحارى آماده شوى مغزى، آنها را به  و های جنگی و شست از آموزش

 کنند.  مى

ای که تفنگ در  ساله 17پسر « هللا نعمت»حبرنگار پی. بی. اس نیوز در ادامه گزارش خود به سراغ 

رود؛ نعمت هللا که هنگام صحبت کردن با خبرنگار این شبکه از برقراری ارتباط  دست خود دارد، می

بینیم، توسط آنها آموزش  ا در افغانستان اعضای داعش را میکرد، گفت: م چشمی با وی امتناع می

 خواهیم مانند آنها شویم. شویم و می داده می

گوید که  که به تازگی به داعش اعالم وفاداری کرده، می« کنر»واللت « چپه دره»فرماندار منطقه 

 اند. ی آموزش دیدهساله دیگر برای انجام حمالت انتحار 13یک نوجوان « بشیرهللا»و « هللا نعمت»



سال است تجربه جنگ و  30در ادامه این گزارش آمده است: در کشوری مانند افغانستان که بیش از 

 شوند. هایی مانند داعش، طالبان و شبکه حقانی می خونریزی دارد، کودکان به طور منظم جذب گروه

 ها و روند رو به رشد پیوستن کودکان به تروریست  افزایش خشونت

پیوندند تنها شانس پیوستن کودکان به این گروه را افزایش  رو به رشد افرادی که به داعش می روند

ها در افغانستان محافظت از کودکان به  دهد؛ کارشناسان معتقدند با افزایش خشونت و درگیری می

مری گذار انتحاری ا منظور جلوگیری از به کار گرفتن آنها به عنوان قاصد، جاسوس، جنگجو و بمب

 تر شده است. به مراتب سخت

این شبکه آمریکایی معتقد است استخدام و به کارگیری کودکان در بسیاری از کشورها از جمله 

های شغلی، عدم دسترسی به امکانات آموزشی و  افغانستان به عواملی چون فقر گسترده، نبود فرصت

 گردد. تحصیل و شکست کامل حاکمیت قانون باز می

های شورشی  فغانستان دسترسی به مناطقی که تحت کنترل طالبان، داعش و دیگر گروهگر چه دولت ا

های مختلفی مانند کمک مالی، زور و پیشنهاد محافظت از  است را محدود کرده اما آنها از روش

 آورند. کودک یا خانواده وی، کودکان را به استخدام خود درمی

 ها؛ پول یا فرزند راه پیش روی خانواده 2

دهند؛  ها قرار می راه پیش روی خانواده 2افزاید: گروه طالبان در افغانستان و پاکستان  ین گزارش میا

نخست اینکه مبلغی معادل با حقوق ساالنه خود را به آنها بپردازند یا اینکه یکی از کودکانشان را به 

 کنند. نه دوم را انتخاب میها پرجمعیت هستند، گزی این گروه بدهند و از آنجایی که اکثر این خانواده

همکاری « های کوچک؛ کودکان و ترور سالح»استاد دانشگاه گرجستان که در نوشتن کتاب « بلوم»

 شوند. گوید در برخی موارد کودک برای رفاه خانواده خود، قربانی می دارد، می

اقع کودکانی که های مسلح، خانواده و روابط اجتماعی است؛ در و راه دیگر پیوستن کودکان به گروه

های  آیند؛ اگر گروه تر به استخدام آنها در می ها باشند، راحت پدر یا برادر آنها عضو یکی از این گروه

شورشی کنترل یک منطقه را به دست بگیرند و در سیستم آموزش آنجا نفوذ کنند، شیوه دیگری برای 

 استخدام کودکان افغانستانی است.



های شورشی و تروریستی در مناطقی که ناامیدی بین مردم آن موج  هگوید که گرو بلوم همچنین می

 کنند. تر نفوذ می زند و آنها هیچ امیدی به آینده خود ندارند، راحت می

شوند در طیف  های شورشی استخدام می در ادامه این گزارش آمده است: کودکانی که توسط گروه

گذار انتحاری به کار بان، جاسوس و حتی بمب رسان، دیده های نظامی مثل پیام وسیعی از عملیات

 شوند. گرفته می

ساله خود را نزدیکی یک ایست بازرسی در  14، یک نوجوان 2014به عنوان مثال در فوریه سال 

افسر پلیس شد؛  5غیر نظامی و زخمی شدن  6منفجر کرد منجر به مرگ خود و « پکتیا»والیت 

دهد که از  های مسلحانه نشان می دکان در درگیریگزارش سازمان ملل در خصوص استخدام کو

 اند. کودک در حمالت انتحاری کشته شده 20، 2014تا دسامبر  2010سپتامبر سال 

 های نظامی دولت افغانستان استفاده از کودکان در عملیات

های نظامی دولت  پی.بی. اس نیوز در ادامه این گزارش به موضوع استفاده از کودکان در عملیات

افغانستان پرداخت و نوشت: اگر چه آمار دقیقی از تعداد کودکانی که توسط دولت افغانستان در 

توان به گزارش سازمان ملل در این  شوند وجود ندارد، اما می های نظامی به کار گرفته می عملیات

، حدود 2014تا دسامبر سال  2010زمینه استناد کرد که با ارائه اسنادی اعالم کرده از سپتامبر سال 

اند  هایی شده درصد آنها عضو گروه 75اند که از این تعداد  دختر آموزش نظامی دیده 4پسر و  556

 که در حال مبارزه با دولت است.

سال  18های زیر  افغانستان قراردادی را به منظور پایان دادن به استخدام افغانستانی 2011در سال 

ا کرد و سال گذشته نیز دولت این کشور استخدام و استفاده از در نیروهای امنیتی با سازمان ملل امض

کودکان توسط نیروهای امنیتی را اقدامی مجرمانه دانست؛ این در حالی است که شواهد موجود نشان 

 دهد دولت افغانستان در عمل به تعهدات خود ناکام مانده است. می

  

 


